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A ESTRANHA PASSAGEIRA  

Título original: Now, Voyager  

Realização: Irving Rapper (EUA, 1942)  

 
1. “NOW, VOYAGER” 

No inverno de 1979, na Serra da Estrela, filmei (quase) todas as cenas de exterior do meu filme 

“Manhã Submersa”. Baseado num romance de Vergílio Ferreira, a obra fala de António, um jovem 
pobre, de famílias humildes, que tem como madrinha uma senhora da região, que o manda para 
o seminário e o quer ver de volta com a batina de padre. Mas o rapaz não sente vocação, ou pelo 

menos, a certa altura da sua estadia no seminário, oscila entre uma vida de renúncia aos prazeres 
terrenos e a apetência por esses mesmos prazeres.  
No filme, para tornar visível esse estado de espírito, resolvi incluir uma pequena cena. Na viagem 

de regresso a casa, vindo do seminário, António, com a sua malinha de mão, pára na curva de 
uma azinhaga, para olhar as fotografias cartonadas que anunciam filmes a exibir proximamente 
numa qualquer localidade da serra. De um lado, “O Sinal da Cruz”, de Cecil B. De Mille, do outro 

“Margarida Gautier”, de George Cukor. Qual a razão da escolha destes dois títulos? 
 

 
 

O primeiro parece-me mais ou menos óbvio, o segundo teve algo de fortuito. Ambos foram os que 

consegui, cedidos pelas distribuidoras. Eram cartonados, antigos, de filmes de décadas passadas, 
anos 30 e 40, que se associavam bem ao lado intemporal da obra. A publicidade podia ser da 
época das estreias ou posterior, relativa a alguma reposição. Não comprometiam em nada a data 

da acção do filme, que eu pretendia relativamente intemporal.    
Se “O Sinal da Cruz” dava precisamente a referência necessária para a questão da vocação, por 
outro lado “Margarida Gautier” era uma versão excelente de “A Dama das Camélias” com toda a 

carga erótica que eu pretendia insinuar. Por outro lado seleccionei um pequeno trecho de Max 
Steiner, da banda sonora de “A Estranha Passageira”, um outro filme de que pessoalmente muito 
gosto e que abordava um tema que se adaptava muito bem ao fim em vista: história de uma 



mulher inicialmente reprimida pela ditadura de uma mãe e de uma família ultra conservadora, que 
corta as amarras e liberta-se, dando origem a algumas cenas de uma intensa sensualidade. Assim 

foi, com alguma sorte e um pouco de intencionalidade, que surgiu esta cena que não se encontra 
no livro, mas que eu imaginei para tornar visível um drama interior difícil de exprimir. 
Falando de “A Estranha Passageira”, este foi o título português que a distribuidora nacional 

encontrou para baptizar o original, “Now, Voyager” que literalmente se devia traduzir por “Agora, 
Viajar” (citação de um verso de um poema de Walt Whitman, incluído no seu livro “Leaves of 
Grass” (The Untold Want/ By Life and Land Ne'er Granted/ Now, Voyager/ Sail Thou Forth to Seek 

and Find). Costuma dizer-se que as distribuidoras nacionais ostentam um elevado grau de 
imaginação ao traduzir para português certos títulos originais. Muitas vezes é verdade, noutras 
não o será por completo. “Now, Voyager” chamou-se na Argentina “La extraña pasajera”, no Brasil, 

“A Estranha Passageira”, em França, “Une femme cherche son destin”, na Alemanha, “Reise aus 
der Vergangenheit”, em Itália, “Perdutamente tua”, no México, “Lágrimas de antaño” e, em 
Espanha, “La extraña pasajera”.Como se vê, títulos pra todos os gostos, e vários “A Estranha 

Passageira”, o que terá levado a distribuidora nacional a optar por este. Diga-se que, entre nós, 
“Agora, Viajar” não teria muito sentido.  

2. A ESTRANHA PASSAGEIRA (1942) 

Irving Rapper (1898-1999), nascido em Londres, mas respeitado cineasta norte-americano, para 
todos os efeitos, não se pode considerar um dos seus grandes autores, mas a verdade é que 
assinou alguns dos sucessos dos anos 40, estando muito associado a triunfos de Bette Davis, 

enquanto ambos trabalharam para a Warner Bros. Começou a carreira como actor, depois 
encenador na Broadway, enquanto estudava na Universidade de Nova Iorque, passando ao cinema, 

em 1936, como dialoguista e assistente de realização contratado pela Warner Bros. Entre 1942 e 
1952 dirigiu Bette Davis em quatro filmes, considerados dos melhores desta primeira fase da 
actriz: “Now, Voyager” (1942), “The Corn Is Green” (1945), “Deception” (1946), e “Another Man's 

Poison” (1952). Mas Rapper dirigiu outros filmes particularmente interessantes, como “The 
Adventures of Mark Twain” (1944), o dedicado a George Gershwin, “Rapsódia em Blue” (1945), 
“One Foot in Heaven” (1941), “The Brave One” (1956), com o qual Dalton Trumbo ganhou um 

Oscar da Academia, assinando com o pseudónimo Robert Rich, pois estava inscrito nas listas 
negras do macarthismo, ou “The Glass Menagerie” (1950), primeira adaptação ao cinema de uma 
peça teatral de Tennessee Williams. Morreu dias antes de completar 102 anos.  

 

 
 

Entretanto, Bette Davis, que entrara para a Warner em 1932, depois de uma curta passagem pela 

Universal, sem qualquer relevo, torna-se num dos rostos da produtora, possivelmente a sua vedeta 



de maior sucesso. Em 1934, consegue a primeira das suas onze nomeações para Melhor Actriz, 
em “Of Human Bondage”, no ano seguinte ganhou o seu primeiro Oscar com “Dangerous” e, três 

anos depois, repete o feito com “Jezebel”. No seu período Warner surge ainda em “Dark Victory”, 
“The Old Maid”, “The Letter”, “The Little Foxes”, “The Great Lie”, ou “Mr. Skeffington”. “Deception” 
(1946) marca o início de um curto período de apagamento, regressando em glória em “All About 

Eve” (1951). 
“Now, Voyager” parte de um romance de Olive Higgins Prouty que integra uma saga familiar em 
cinco volumes, “The White Fawn” (1931), “Lisa Vale” (1938), “Now, Voyager” (1941), “Home Port” 

(1947), e “Fabia” (1951). Ambientada em Boston, esta terceira etapa da história da família Vale 
andou em bolandas pelo estúdio Warner durante vários anos. Inicialmente, seria o realizador 
Edmund Goulding a dirigi-la, com Irene Dunne como protagonista, depois coube a vez a Michael 

Curtiz, que pretendia trabalhar com Norma Shearer. Mas o produtor Hal B. Wallis acabou por achar 
que Bette Davis seria a melhor aposta, escolhendo o jovem Irving Rapper para concretizar o 
projecto. Bette Davis era já conhecida pelo seu mau feitio, por um lado, e perfeccionismo por 

outro. Apanhando pela frente um director tenrinho, terá manobrado a seu belo prazer. Parece que 
escolheu o guarda-roupa, seu e de outros actores, interferiu no penteado de Paul Henreid, discutiu 
o argumento e não seria surpresa para ninguém se tivesse dado os seus palpites à iluminação do 

director de fotografia, Sol Polito. Afinal ela sabia muito bem qual o seu melhor ângulo e o seu perfil 
predilecto. Irving Rapper ter-se-á lamentado da sua relação com Davis, o que já não era novidade 
- no filme anterior a actriz cortara relações com Michael Curtiz - mas sempre elogiou o 

extraordinário talento da actriz. Pelo resultado final, não se pode dizer que Bette Davis e Irving 
Rapper não tenham, em conjunto, funcionado bem, pelo menos para o espectador, dado que o 

resultado final acabaria por ser um dos mais belos e modelares melodramas desta época no cinema 
americano. 

 
“Estranha Passageira” é uma daquelas obras onde tudo parece harmonizar-se de forma perfeita, 
onde o toque de magia terá imperado, onde a soma de todos os elementos acaba por ser superior 
ao que se poderia esperar. O argumento é extremamente interessante e desenvolve-se de forma 

coerente, mantendo o espectador envolvido pelo ambiente e pelo destino das personagens. Deve 
dizer-se que a realização é sóbria e profundamente eficaz, com momentos de subtil toque de 
classe, quer pelos enquadramentos, pelos movimentos discretos, pela tonalidade escolhida. Muito 

contribui a excelente fotografia de Sol Polito, num preto e branco particularmente sugestivo, e a 
partitura musical de Max Steiner, que se tornou um clássico.    
A protagonista é Charlotte Vale (Bette Davis), que no início nos surge como uma jovem mulher 

perfeitamente subjugada ao domínio tirânico de uma mãe possessiva e arrogante. Mrs. Henry Vale 
(Gladys Cooper) é uma velha empertigada e opressiva que encerra a filha num colete-de-forças 
que a leva à esquizofrenia. O retrato então composto por Bette Davis é notável, desde o cabelo 

aos sapatos, dos óculos ao vestidinho de ramagens que só pode ser a preto e branco ou em tons 
de cinzentos, passando pela postura das mãos, à forma como anda ou se senta, culminando com 



o tom de voz, entre o hesitante, o indeciso e o reprimido. Um dia, encontra o Dr. Jaquith (Claude 
Rains), que a convida a passar uns dias na sua clínica, onde reabilita Charlotte, instilando-lhe 

confiança, independência de movimentos, a liberta de constrangimentos, insuflando-lhe nova vida. 
Afasta-se da casa materna, adquire nova postura, muda de visual, transforma-se, dir-se-ia uma 
outra mulher. Viaja, donde o título “Now, Voyager”, citação de um verso de um poema de Walt 

Whitman, incluído no seu livro “Leaves of Grass” (The Untold Want/ By Life and Land Ne'er 
Granted/ Now, Voyager/ Sail Thou Forth to Seek and Find). Durante um cruzeiro que termina no 
Rio de Janeiro (a viagem era para ser pela Europa, mas o facto desta se encontrar devastada pela 

guerra, mudou o rumo da viagem, segundo os produtores), encontra Jerry Durrance (Paul 
Henreid), um arquitecto, casado e pai de uma filha com problemas. Do encontro, resulta uma 
paixão que atravessará toda a acção restante do filme. Estamos numa época em que o código 

Hays imperava, por isso tudo parece permanecer no mais rígido registo da moral dominante, mas, 
sob a aparência desse “nada acontecer de mal”, palpita uma sensualidade fortíssima, lateja um 
erotismo que tudo deixa supor. Por vezes é mais forte o que se elide do que o que se mostra. É o 

caso, servido por actores que sabem usar as palavras, os olhares, os gestos, os subentendidos 
para gerarem um clima de paixão libidinal indesmentível.  
Num tempo em que a psicanálise entusiasmava Hollywood, este melodrama admiravelmente 

concebido sobre a emancipação de uma mulher (sobre a emancipação “da” mulher) permanece 
um marco de invejável modernidade.  
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2001, ODISSEIA NO ESPAÇO (2001: A Space Odyssey), de  
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